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 االنسحاب البريطاني من االتحاد األوروبي

"" دراسة في األسباب واالنعكاسات األمنية واالقتصادية  
BREXIT 

“Study in Reasons and security and economic impacts” 

 
 حميد رامي  :األستاذ

 للعلوم السياسيةالمدرسة الوطنية العليا                                                             
 الملخص:

تهدد هذهددلدذاس  اتدديذسالددء عذاسإددالذةءددنذحاددالس يذانيلدد لالذاسد األددلييذمددخذانت ددل ذا     دديذمددخذ دد  ذ

اساألددددد  ذ هدددددتذانيلالتدددددللذ ذاساددددد اة للذاساددددديذعددددد ذتوءينهدددددلذة ء ددددديذانيلددددد لالذةءدددددنذاس لدددددااا خذا م ددددديذ

 ل ذاسد دددللذا     ددديذتددد  لذةءدددنذ انعاصدددل حيذ  ددد ذاددداءاذا األلي دددلذاس ءمددديذا كدددل ذ ددديذم دددل ذاتدددا 

اسصل  يخذاسل لتيذ ا م يذمخذ   ذة عءيذاس للةيذا      يذاسهل  يذساد يذمشل اعذ    اديذمدخذادايهلذ

لديذا     دديذ  دلسأذادداءاذأ د ذأهددتذاس ل مدللذسا ددا ذانت دل ذا     دديذسمألدد ذ أنذتلدا   ذاس لددل ذاس ستي

ذت لتيذمثء لذهاذاس ل ذ يذاس لي ذانعاصل ح.

ذا مخذاإلعء  ييذايل لالذا األلي ليذاإلت ل ذا     ي.ذالكلمات المفتاحية:

Abstract :  

This study aims at shedding light on the case of the British withdrawal from the 

European Union ( known as Brexit) by addressing the most important repercussions that may 

result from the withdrawal process in the security and economic levels. Britain has been 

always the most difficult part in the completion of European construction, especially in the 

political and security levels. It has been always the obstacle against the projects of unity and 

the completion  of  the European from a political perspective, as has been the case of 

economy. 

Key words:Brexit, security and economic levels, European Union. 
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 مقدمة:

ااءاذاساه ي الذا م  يذ يذأ    لذاسهدلس ذا تلتديذاسدلحذ  دعذردل       خذي داذتد ديذمشد   ذت دلمءيذذذ

   ددد  حذنإددد خذسهدددتذت م دددقذا مدددخذ انتدددام ا يذ  ددد ذمثددد ذانت دددل ذا     ددديذي ا سدددلذهلمدددلذ ددديذم دددل ذ

س ةامدددل ذأنذاس لدددل ذاسا دددلمءيذاسا دددا لذاس  س ددديذاس ام ددديذسالوادددوذاسالدددل نذ انيددد ملدذاإلعء   ددد خذيذم دددلذ  دددعذ

ذا     يذت س  ذنذم ل ذ يذم ا ءهذا    ةذي اذتشا  ذ   ةذت لت يذ ا ذعام ي.

 يذاسل ل ذ اتهذتله اذاسظد  هذاس  س ديذ ديذم  ءديذمدلذرلد ذاس د الذاسددل  ةذمدخذت دلميذمدله ةذانيد ملدذذذذ

 ددديذمدددخذ ددد  ذاساصدددل  ذمدددخذ ت ددد ةذ اسالدددل نذاسددد  سيذ  ددد ذتدددلنذانت دددل ذا     ددديذذسالوادددوذماليادددهذاس  س

اني ملدذت لا لذمعذ غديذسولذمهتذمخذأةإلئهذ يذت م قذمالييذ  س يذم  وةيذس خذ يذمملا ذ سأذتلد  ذ

انت دددل ذا     ددديذس ث ددد ذمدددخذاس ل مدددللذاساددديذ لسددداذ  نذاتدددا  ل ذاس لدددل ذاسا دددلمءيذي ذت ثءددداذأهدددتذهدددلدذ

 ذاسل لتدددللذاسول س ددديذ ا م  ددديذسددد   ذانت دددل ذذاس ل مدددللذذ ددديذملل  ددديذسدددولذذمدددخذأةإدددلئهذس شددد   ذتا  ددد

 تاتيذةءنذ أسذهلدذاس   ذا األلي لذ   ذسلللذ ألداةذايلد لاهلذتاا مدلذمدعذةد  ذ ةدتذأحذت لتديذأ     ديذ

ذملامءيذةخذاساننللذاس ا  ةذا م اا يذ يذهلاذاس  ل .

ة النسدحاب بريطانيدا مدن بناءا على ذلك يمكن التساؤل عن التدداعيات واالنعكاسدات األمنيدة واالقتصدادي

 االتحاد األوروبي؟

 :اإلقليمي األمنالمحور األول: االتحاد األوروبي كنموذج لمركب 

ذ ا     دديذا تدددعذرشددا ذذاإلعء  دديذا مددخر اددتذانيا ددللذاسد األددلييذسءمددل ةذا      دديذ انت ددل ذا     دديذ دد ني

 ندديذهددلاذذييذا     دديا م ددنذاسااسددهذاسد األددلييذ  دد ذأنذا األلي ددلذأثدد لذسلمددا ذ ااءدديذةءددذل مخ ث ددقذردد
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مخذانت دل ذذاسد األلييذيل لالذاناسل ل ذتن  ذةء  لذاس  اتيذمللس يذاسن   يذاسملئ يذةءنذحمالي يذتاث  ذ

اإلعء   دديذ دديذا م يذ     ددلذااكددنهلذاددا ذمددخذأاددال ذاس   دددللذاإلعء   دد دديذا م ا     دديذةءددنذاس  ظامدديذ

 "باري بوزان".للذانم  يذانتال ذمثء لذ كنهلذاس واصذ يذاس  ات

ن د  ذا دلذاساألد  ذسددل ذذاإلعء  ديذا مدخاساأل  ذ هتذاسن   للذاسايذتأل  هلذيظ اديذم  د ذذسلاذ ذعد ذذ

ذاإلعء  ي.ذا مخاسالل افذاسايذتأل عاذس نها ذ

 اإلقليمي. األمنأوال: مفهوم 

لى إقليم واحد تسعى للددوول فدي "سياسة مجموعة من الدول تنتمي ا:حسنذاإلعء  يذا مخنش  ذمصألءحذ

علدى  اإلقلديمول فدي ذد ا دلمنع أي قوة أجنبيدة مدن التد اإلقليم،ي لدول األمنالتنظيم و التعاون العسكري 

ذ1"ي والعسكري األمن قاعدة من التنسيق  التكامل

ى متصل و اوسع مدن الدولدة علد إقليمي إطار"اتفاق عدد محدود من الدول في اإلعء  يذا مخك لذنل يذ

الناجمدة عدن التهداددات الخارجيدة أو  ،و بالخصوص منهدا العسدكرية ،يةاألمنمبدأ التعاون في المسائل 

ذ.2الداولية كالصراعات الداولية و الحروب االنفصالية"

ة دد ذا      دد خذمددخذ دد  ذتشددا  ذات ددل ذنإددتذةدد  ذمددخذاسدد   ذذا مددخا تددلسذعلمدداذ  دد ةذذةءددنذيندد ذذ

ملد  ةذة د ذا      د خذمدخذ د  ذذا مدخامدخذس دلةيذمشدا ويذ ا ادخذتنلد  ذا      يذاس اغديذ يذت م دقذ

غلنددديذاتدددا  ل ذاسد دددللذاس ستلدددلتيذس ت دددل ذذحسدددن منظمدددة الفحدددم والفدددوالذحيشدددللذانت دددل ذا     دددييذم دددلذ

دوذ ديذاساهءديذا  سدنذةءدنذاسللمد ذانعاصدل حذ ديذاس ندل ذةءدنذ  ذانتدام ا ذ ديذذا مدخا     ييذ   ذ  ي

علئ ديذذا مدخ هدلاذمدلذيد  ذةءدنذ سدا ذممل  ديذأ     ديذ لكديذسا م دقذي   ذ  عذة ءيذاسا   ديذذأ    لذمخ

ذ:أتلت خةءنذة ص اخذ
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ذاس اتع.ذا مخانةا ل ذةءنذمنها ذ (1

ذ ي.ا م س للس يذاس للئ ذذاإلعء  يانةا ل ذةءنذاس لااىذ (2

 اإلقليمي األمنية األوروبية من والل مركب األمنثانيا: الفلسفة 

مجموعدة دول تتدرابه ذمومهدا أو "ذ دلذمل دلدذ لد ذردل حذادالانذاسدن:سذاإلعء  ديذا مدخمنهدا ذم  د ذذنش  

لممكن النظدر ألمنهدا واقعيدا بمعدنل عدن من غير ا هانها مّما يجعلبيية ارتباطا وثيقا فيما األمنذواجسها 

ذ.3الدول األورى" أمون 

أييدهذمل امداذأغءد ذاساه يد الذت امد ذرلدهاسيذذييثدياس  ذاإلعء  ديذا مخاسن  ةذاس   وايذ يذيظ ايذم   ذانذذ

ذانةا دل ذ يذاس اددل  ذياشداي ذةءدنذا م دأكد ذةد ذاس لل للذاسمص  ةذممل ييذرلس لدل للذاسألااءدييذ م دهذ د ني

ذ4."مركبات أمنية"ةءنذاا ذذاإلعء  يأتلسذاسم الذ

وذرشددا ذأتلتدديذةءدددنذرددل حذاددالانذت ت ددذاإلعء  دديذ  ددقذيظدد ةمددخذ دد  ذمددلذتدددقذياإددحذس ددلذأنذاس لددااىذ

ةددا ذاسا   ددوذةءددنذاس لددااىذاس  ءدديذاسمدداميذأ ذاس لددااىذاسلددلس يذذيسألمددخذاإلعء  دديذاس لددااىذاسا ء ءدديذ

معاذددددة سدددلسأذ لسددد   ذا      ددديذرلت لههدددلذي ددداذتد ددديذت لتددديذأم  ددديذمشدددا  يذمثء دددلذأادددل لذاس دددهذذياسددد  سي

ذاساه يددد الذتدددلاذمدددخذأسددد ذا دددللذتصدددا الذما ددد ةذسألمدددخذايألذ1991لدددل ذسامسدددتردام   ددديذا م  عدددلذمدددخذأني

تا ءددنذاثل هددلذ ايلالتددلتهلذرشددا ذأتلتدديذةءددنذاسدد   ذا      دديذعددد ذذاساددييذ ذا     دديذاإلعءدد تاسااعلدديذ دديذ

 ديذاساديذت د  ذا م    ذاسللستذا   ىيذ  لذت  حذهلدذاس ظ ايذم وةذ لكيذر   ذتلده ذمللس ديذا لمدللذ

 ءدا ذذا     ديذهديذأكثد ذعد  ةذةءدنذحن دل ذذاإلعء  دي ديذسألمدخذ يذانت ل ذا     ديذااكداذاسد   ذاس  ا 

   ددلذادد خذ   ذذسهددلذر اددتذاسامددل الذاس أ ا دديذأ نيذ   اددتذاسا ددلي ذاسثمددل يذ ذاس إددل حذ ذاساددل اوي للسدديذ

ذثلي ل.ذانعء تذان    ي
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لذحعء   دم  دلذم  ددلذأذي دلذمدخذانت دل ذا     ديذااكداذهدلاذان  د  نيذهلاذاسص  ذع ذنشاي ذايلد لالذا األل

ت  نلذس ي اذس   ذانت دل ذا     ديذس دلذعد ذيا تد ذةدخذهدلاذانيلد لالذذيمثءاذ  هذا األلي لذأ  ذأهتذأعأللره

لذر دلذعد ذيدسث ذةءدنذ للس ديذتن  ذةءنذانت ل ذاساللمد ذملهدلذرل د اذةدخذا األلي ديمخذته ي الذأم  يذس ي ةذ

ذاس  ي ة.ذهلدذاس للم ل

 البريطانية األوربية المحور الثاني: طبيعة العالقة

 المسار التاريخي النضمام بريطانيا لالتحاد األوربي :أوال

أكددد ذذااكددنهلذ ليدداذملدد  لذسهددليذاس دد الذاسللس  دديذاسثلي دديذا    ددلذسدد الاسولددلئ ذاسادديذتل  دداذسهددلذذمثءددا

اس   الذذسا لالذ عا ذاس وا ذمخ  يذن ذاسا  ةذا   ذذت م قذم نيوذسء   ذا     يذنتول ذ ألاالذ لء يذي ا

"ذ ئدد  ذ ل الذا األلي ددلذايددلاويذتشرشددلنو وينستيذ هددلاذمددلذأييدد دذ"ملددامد ذاس أ ا دديذا    ددي دد خذاسنإددللذ

اسلاالد ايذ ديذذجامعدة زيدوري    ذيل ىذ   هلذحسنذملذأت لدذاساننللذاس ا  ةذا     ديذأث دللذ أللردهذ ديذ

ذ.1991أكاا  ذذ19

ذاس   دوةذاهدلذل عساسا ا ذا    يذ الا ذتد ذ سدأذل ذحسنذستذت خذا األلي لذ يذا انيذا م ذما  ليذس يإ 

ةدل ذذس دخذ دييذاسا دلل ذةدخذسدولذمدخذتد ل تهليذةد  ذ غداهدلذ دمدعذذ تدوامخذ سدأ الكومنولد  رابطةذمعذذ   

أمد اذ د   الذسء  ل ظديذةءدنذذسنذاس  لةيذا     ديذ  د ذ ألذ سدأع ماذا األلي لذ ءدلذس يإ ل ذحذ1911

تهددلذ ينا هددلذ دديذاسلدد تدد  لذرلدد ذأنذثددداذتنددداي ذاس  لةدديذا     دديذةءددنذات ددل ذاسا ددل ةذا    دديذاسدددلحذذيلستعاي

لدداهذا األلي ددلذةددل ذ ذذ1912  يلددلذةددل ذذا مدد ذذ  إدداذيذ دديذا انددي   ذأ    دديذأ دد ىذذي  مدديذتدداذ1911أتي

ذاسدددد ئ  ذاسن يلدددديذايددددلاو  دددد ةذايإدددد ل ذا األلي ددددلذ ذا األلي ددددلذم تدألدددديذ"ذشددددارل دي ددددول"ذ ني ذ ددددلنذنلامدددد ذأني

ذ.5 ا  ذاسمل ةذا     يذا    ةنلولذينا ذهلدذذع ذ لمذا م اا يرلساننللذاس ا  ةذذا ات   لات
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ذأييهدلذ اسهداذسع يماذا األلي لذ ءدلذا  ذذذ1911ةل ذذااا لاذمخ  دلسأذذ يإ ل ذحسدنذاس  لةديذا     ديذحني

 اسذاسم دل ةذاسن يلد يذ ذةءدنذ نأدا ذذاتدا  ا ذعمدذهيذيذمخذعد ذ  يللذي هالاذأكدحذ ا  لذأي لل  ين ذاس

خذا األلي لذمخذانيإ ل نسخذان     يذ  جدورج ءندهذ"ذ  د ذ1919ةدل ذدي ولذلهلالحسنذهلاذاسا اي يذ  ذ اي

منل  ددللذ ااءدديذمددعذ ئدد  ذذ ذ ددلنذاعدد ذ دد ةذ دديذاس نل  ددللذمددخذتددلرمهذي ذرلدد ذهددلاذا   ددذو"بيدددو مبدد

  لةديذاس ديذذا األلي دلذذلذعددا ذةإداايذت ود ذة هديذ1911ةدل ذذ"إدواردذيد "اسلدلاقذذاسال الذاسد األدليي

ذ.ذ6ذ1911ذااا لاذم لل ذ ت  يت ل ذا    يذرصنيذا     يذساصدحذةإااذ يذان

 ي األوربي المشتركاألمنثانيا: االوتالفات األوربية البريطانية حول المشروع 

ذاسااسهدللذا دا هذيعإد ذ  سهدلذمءداذيةد ةذر  ا  ذا     يذ اس  لة يذ ي م ذاسل لتيذتدءا ذة ء يذم ل

ذأ    ددديذأم  دديذت لتدديذسم دددل ذاس ئ لدديذاسلمددديذهدديذاسل لتددديذسهددلدذاس ئ لدد يذاسوألدددا ذ ددا ذاسد األلي دديذا     ددي

 شددا  ييذ  دد ذاس    دديذا م  دديذا ل لتدديذاسذمشدد   ي ددل ذذ ددا ذل  لذا األلي ددلذاددااوذ ءأللس ددلذتددذيمشددا  ي

ذاس لدددامءيذذ اسدد  ل ذا مددخذ تدعذرم ددل ذذم ظامددديت ددلدذ دد ذمدددلذيددذملل  دددلذلتددلاذم ددلذاسد اندديذحسدددنذتد يدديذماعندد

"فرنسددوا ايددلاوذذاسلددلاقذ سددأذمددخذ دد  ذ  إددهلذس  ادداىذاس تددلسيذاسادديذرلدد ذاهددلذاسدد ئ  ذاسن يلدديذيذ ل ددأ   

ذ  هدلذحسدنذ د   ةذد ةدلذ  د ذ1991أ  اد ذذ19"ذ ديذلوكد لموت"ذذاسللاقذ"ذحسنذاس لاشل ذا س لييانميتر 

رغريد  ام "  يذمشا  ييذ هاذملذ  إاهذ ئ ليذاسال الذاسد األلي يذايلاو  عذت لتيذأم  يذأ  ذذاسال اعذ يذ

ذ.اس صلسحذاسن يل يذ ا س لي يذذأتلتلتو  ذ   ذاةاد تهلذ "اتشرث

ايذر اعنهلذاس ا  ذسن  ةذ يذ أكي لذةءدنذاس  ل ذا    يذ ذذانمختا   ذرم اذا األلي لذم لذ سأذاساعاذما لي

أتدلسذاسد  ل ذذهدلاذان  د يدمدنذذر دلا  ءلدييذاس ءداذذح دل     ديذ ديذ    ةذتلواوذاسمد  الذاسللدا ايذا 

 ما يد ذسدهذع ل تدهي ل لهذا ذن  ذأنذناانذت اذذيذا    يذأنا م س ش   ذةءنذاس ذااذاس شا وذ نذي
يذ7
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مدخذادلنذ سدأذانذيهد  ذذ د نذ دييا م ذادس يهلذح ا ةنذةءدذسل ةذع  ةذأمه لذأ   لذح اذأيهذا األلي لذ   ذت ىذ

ذ.ا  ءليذاس ءاذ يس حذ لسأذنيه لذع  ذذا م اا يذاس ا  ةذاساننلللتهلذاسولكيذمعذة ع

ذذس  تدل للذاسال او يذيظ اذ د ليذم أذاس ث  ذرايهذنلاد دذا م اا يذاس ا  ةذسءاننللذي  للذاسد األلييانذحن

ذاسءأديذ ديذانادا اوذيا  ديذي أل ادذة عديذة دهذنمدل ذأنخذن ادذاد ذيا م اا دياس ا د ةذذ اساننللذا األلي لذا خ

ا    ديذمدخذم  ءديذاسلدا ذاسدنذذغلنديذم  ءديذتد ديذانت دل ذذا    ديذانت دل ذع دل ذ   لذةذي اس إل ذذ اس واد

يذم ل سذ   ذمخساد يذت لتيذام  يذمشا  يذذاساكا لذذمخذ   ذاس  ءاسيذ  نذتءد ذا   ذذتءل ذ   األلي ل

ذ.8تل ةذا  ىذذاس شا وذ اسم اذتلأل  ذأ تل ةذذ انيلوا ذانين ا 

ذأم  ديذت لتد يذا دللذنودصذ   دلذاسد األلي ديذاسااسهدللذةءدنذس يد ةذم مدحت تد اذ 1998 ةدل ذم دلذمألءدع

ذيوةدديذةددخذملاشددل ذا مددخذاسمدداميذا م اادديذاسلددلاق"سددكيينبريجينيددو زب  "ت دد  ذ  دد ذأ    دديذمشددا  يي

ذ نلد د ذ ديذاسد األلي يذ-اسن يل ي"مالوسان"ع يذ يذ سأذ ت ءنذسألم اا  خيذ  يمللايلاوذذس ي ةا األلي يذ

سهدلذذ  دعذةلمد ذساصدحذا     يذ يا م ذسءهاايذحةلعيذة ص ذكايهلذمخذا األلي لذت اساذي    1998 ةل 

ذاس لدا  ذاس لدام ذاسل د ذةءدنذاسمد  ةذا    ديذانت دل ذامدا وذيذذ ذةءنذغ د ذاسلدل ةذتدلي لذ   ذمد ةذ  د ة

ذةءدنذأ   دلذاةا دل ذذنمءدصذأنذادايهذمدخذ هدلاذسأللمدللذاس  س ديذا لريانتدذ لةءيذذاه هذةلا ايذعاالذحسن

ذيملددامءيذأ    دديذأم  دديذت لتدديذا ددللذات ددلدذ لدد يذت ددخذسددتذا األلي ددلذياانددلذأنذيذحنا م اا دديذاس ا دد ةذاساننددلل

 ددديذاس  دددل ذذاسودددد الذيس ددد ذ  سددديذةءدددنذأ اددد رذسددد  ذاس  س ددديذ هدددلاذاسمإدددلنلذمدددخذاسل يددد ذ ددديذ سدددأذ اتإدددح

ذ.ا م اا يذاس ا  ةذسءاننللللا حذا   ذ ذاس اثا ذاسذاس ء اذأيهل يذانتا ات 

ذعد ذأ    ديذأم  ديذت لتديذا دللذرداناساص احذأكث ذمدخذمد ةذذن يللاساودعذ يذاس ااعاذاسد األلي يذ  عذرذهلاحنذ

دد ذمدد ىذا مدد يذاعاإددنذنحذا األلي ددلذ  نذذياااكدد  ذ ددل  ذاسد األلي دديذاسن يلدد يذاسو  ددللذة ددقذ هدداذذمددلذيس ي

ذأحذتمدداا ذ دد  ذأل اي  دديذمددخاسذا م اا دديءاننددللذاس ا دد ةذم ددلذمدد حذسذي ددي ذا   ذ ذا مددخذذاسدد  ل ت لتدديذ
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ذا  ءلددديذ ددد  ذاس ءددداذمدددخة ءددداذذ  ددد ذا      ددد خذ ءنللهدددلذاااتدددأليذسن يلدددلذملدددامدء يذاتدددام س يذيوةدددي

ذ9ليا  ءذاس ءاذةخذملام ذأ   يذ  ل ذحسنذساكا  ام يذي اذااسذاس  ل نلذك ذإلسهل 

ذالمحور الثال : أسباب انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي 

ا تلت يذ يذة  ذاءدا ذانت دل ذا    ديذذي ملسيذا    يذأ  ذأهتذاس ل مللمثءياذا األلي لذ  ءيذاس لل ذان

اس  ا دد ذاسادديذ ددلنذنصددداذحس هددلذم ددلذتات لددهيذسددلاذه ددلوذاس ث دد ذمددخذاس اددلرل خذسءشددانذا     دديذن ومددانذأنذ

هداذتلأل د ذذمدخذ  الذ سدأذ األلي لذرليإ لمهلذسءلا ذا     يذ ذمخذرل هلذس ت ل ذ لنذغ  دهلذا تلتديا

ذاني ملدذا     يذأكد ذع  ذم اخ.

ذا األلي دددلذةدددد ذاسلصدددا ذاسألااءددديذس لاهدددلذة عدددللذت ل لددد يذ كددد اة يذذمدددعذاسددد   ذا     ددديذأكثددد ذم دددلذ حني

 هددلاذذ دد خذاسه تددللذا     دديذم  ءدديذاددل ةاسالددل نذذ  دد ذت ثدد ذم  ءدديذيس لاهددلذة عددللذتلددل نذ ت لمدد 

لذهلاذاسأل  ذهاذ عداهذا األلي دلذ ديذ ث د ذمدذي ي ذر س ل ذاس الرل خذسءشانذا   ذ ذ  دليعذذا   دلنذخ ملذنلوي

مخذاسم ا الذاسول س يذ ذاس ا ء يذ ذاسايذ لياذمخذاايهلذأنذتلولذاسد  ديذذ   نذتد يذانت ل ذا    يذسء ث 

ذ.ل لت يذس ت ل ذاسملياي يذ ذاس

   لذذين اخذحس ل ذأهتذا تدلالذاسايذسلءاذا األلي لذتم  ذانيل لالذمخذانت ل ذا    رلةادل ذملذتدقذذ

ذ:ذييء

 10أوال: األسباب التاريخية و الحضارية 

ةددولذ سددأذمددخذاددلا ذذ مدد ذذ ددل ذأ  ذسوادد ةذم نصددءيذةددخذذت ثدد ذمددخذاس ل  دديذاس أ ا  دديذذا األلي ددلذأنيذذاذاةادددل ذ

ر ادددتذةددد ةذةاامددد ذذا  ءلدددياسشدددلا ذرلنيا دددللذذت دددلمي ددديذمملاددد ذذا    ددديايا دددلئهتذإدددلاذي  خذراسد األدددل

ا األلي ددلذانتددال ل ايذةددل ةذمددلذ ليدداذتلا دد ذةءددنذاسمدداةذاسد  ادديذ دديذ دد  ذذأنذأه هددلتل او دديذ ذ إددل ايذ

سهددلذذأ ذ  ءلددياذاس لددال  الذاسد األلي دديذاسلددلرميذتمددعذةددل ةذ دديذأغءد دديذأنه   اهددلذاس  س دديذ ذمددلذيس دد ذ سددأذ

 انتدلالذان  ىذ لساي:ذأهتذحس ل  ذن اخذذر  اي.ذ اسهلل
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  د ذنلدا ذيدا ذذياني ءاتلكلداي يذرلسثمل ديا كدء يذاس الءمديذان تددل ذاهداااهتذذا ي  ذخاسد األلي  نذح .1

 ديذمدليذاسايذ ا اذيصاذاسللستذ يذم  ءيذتل اوذا ك ءيلنيا للذسء إل ةذاسد األلي يذراس دلسغذ  هذذ مخذاسنو

ذةد  ذاعاد انذيأه هدلم لذن ل ذاسد األدلييذ ديذيند ذاساعداذاد ي ذان تددل ذرلسادلدذاسد األدلييذرلدد ذةد ةذةاامد ذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذاس ء  دديذذسددنحذيا  تدداع ا انيامددل ذمددخذاس ظددل ذاس ء دديذذرددلسل اذ  دد ذأنيذذلي ددلألة ء دديذاسا ددا ذاسل لتدديذ دديذا ا

ةءددنذغدد ا ذذأ دد ىذذأ    ددي دديذ   ذذاسدد ن م ا يذذلسا ا مل يدديذرددس رلذيلددد لذاس تدداا ايذ ددلنذرشددا ذذغ دد ذة  ددا

ةءددنذاسهاادديذذاإلرمددلل نددوذذهددلاذ ءددهذياسد األددلييذذذانمدد ذاسددلىذةددولذمددخذاددلد يذ ذ موادديذاساددلدذ أس لي ددل  يلددلذ

ا األلييذ  خذ   ةذ ا ذعام يذ)انت دل ذذ ايصهلذأحيذاسد األلي يذ شلا ذعاميذ يذمملا ذ   ذذاإلمد ا ا اي

ذي. ءا كم ذا األلي لذهاااهلذ(تنا    ي

 ديذا     ديذنذا األلي لذم لذايإ لمهلذس ت ل ذا     يذ ذهيذتد   ذعإد يذانيد ملدذاس ءديذسءد   ذح .2

اساددديذت  لهدددلذرلسانندددللذسلددد ةذاةاددددل الذمل   ددديذأه هدددلذاسل عددديذاسولكددديذذييذ الذ دددلرعذت لتدددذادددهع ا ذ  ددد الذ

ذ ذم ل لداهلذ  س دليذعتلداأل ما  ةذ ذعاايذر لذ  دهذ نلنديذر  د ذ لذ ذنذت ا ذأ  ذذا    ة   ذأنذهلدذذاس ا  ةذي

ذ.ذأ  ىذذةادل الذس ااعاصل نيكلسأذن

اسايذت  عذ  ذمخذا األلي لذ اساننللذاس ا  ةذت  ألهلذاةادل الذتل او ديذ ذ إدل ايذذ د ليذاسل عيذحن .3

اس وديذاس لك يذ يذاساننللذذسءاننللذاس ا  ةذذ ذأغءد يذللاقا األلي لذهيذاس لال  ذاسذ   ذأنيذس ذذ لكيذ

ر اددتذتدد   ذذك ددلذأنذهددلدذاسل عدديذتلددوللياس ا دد ةذم ددلذتات لددهلذحسددنذيام ددلذهددلاذت ا دديذسألكددا ذاسد األلي دديذ

سل ذمخذذا  سنذ اسثلي ييذخاسللس  ا اس    خذذرشا ذ لصذ   ذا األلي لذإليمل مخذم ةذذننللذاس ا  ةذأكث اساذ

مدددخذ سدددأذذأكثددد  ثاعدددلذ ددديذ  ائددد ذاسل لتددديذاسول س ددديذاسد األلي دددييذاددد ذذثددد ا كاسشددد اأذ ذاسصددد يقذذا   ددد ةهدددلدذ

 ةل ةذ.ذرلس     ياكاذهلدذاسل عيذت

ذ
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ذ

ذ أس لي ددل  يلددلذذ أتددهت ذةءددنذذا    دديذمسادد حذانت ددل مددخذمدد ةذمددخذ دد هذذأكثدد  دديذذلا األلي دداته دداذسمدد ذذ

 دديذم ددل ذذمشددا  يذتدداال ذذاتنلع ددللمددخذ دد  ذةدد  ذاسااع ددعذةءددنذةدد ةذذيا     ددياالأل دد ذملددل ذانيدد ملدذ

كليدداذذمااعنهددلذةددل ةذمددلذأن  ددلذذيا      دد خمددخذغ دد ذذحس هددل دديذم ددل ذ   دديذاس هددلس اخذذأ تا  دد ذاس مدد ذ

انيلدد لالذذ ألدداةلذسددللذ اسللس  ددييذسددلسأذاإلعء   دديذ ا لمددللت ددلدذاسمإددلنلذاذا     دديمادلي دديذمددعذاس ااعدداذ

ددكذأ ذس دد ذهددلدذاسن  دد ياس م ددهذذأكثدد  ذاسددلحذ ددلنذملدد ع ذذا     دديانت ددل ذءيذسدد   ذا األلي ددلذ دد خذ  صي

  .م   لذسهل

 ثانيا: األسباب االقتصادية 

 ذمددلذ ءنددهذذ سددأذمددخذذذ دد  ذاسلمدد ذاس  صدد  ا لمدديذاس لس دديذاسللس  دديذ ذت اسددعذانعاصددل ذاسد األددلييذذتددله ا 

ي  خذأنذا تددل ذانعاصدل ذاسشلا ذس ىذاسد األلذيذ يذتلواوذاآلنذ انذذلاساذتدللتهلذنذذاعاصل نيذثم ءيمشلك ذ

اعاصدل هتذت ل لد يذذ  نيذهاذمخذن ا ذ  نذاسد األلييذرلنعاصل ذا     يذ ذ إاةهذسءمااي خذا      يذاس 

ذاسصلة ة.اس  س يذذرلس مل ييذمعذا عأللالذانعاصل نيذ

ذاس لإدد ل دديذ دد ذا     دديذذمددخذ دد  ذ  اةددهذاس ددلسيذاس ا ثدد ذرلسد ددأذاس   ددوحذذا     ددي شدد ذانت ددل ذذانذذ

اةا ددل ذذحسددنك لدد نلذاسدأللسدديذاس  تنلدديذ تدد ييذملدد نلذاسنلئدد ةذ كددانذذيا      دديذلانعاصددل نله اء دديذ دديذاس

سلد ذذيذ%2ملداااللذذحسدناساإدوت(ذ)اس لداهء  خذذأتدلل أه اهذي اذذحسناسنلئ ةذاسلءد يذ اسنش ذ يذاساكا ذ

 ذهلاذت ءنذمخذ   ذيالئجذانتاناللذ يذذا للتهلأمل ذاتا مل ذاس لللسيذاسملت يذمخذعد ذم ذ   ذان     ياس

ذ ذن اخذتءو صذهلاذاسشلا ذمخذ   ذانتدلالذانت ي:.ذ11ا األلي ل

ذأ  يذت ا خذاس   ذاسصأ  ةذذا     ي ش ذانت ل ذذ  خذا     يذححاالس يذ لاذا  الذانعاصل  .1

ايدلنذ اسدنذ د ذمدلذ ديذاي س د اذ اسد تأدل ذ اس ذاس  د ااس د اذ عدد صذ ذذ د ذمدخذذ"ذ ديالطرفيدة األسواقملذنل نذاد"

 مخذتالنذأ    لذاسش ع يذاسنم  ةذسءد  ذذكد  ةذراة ا   عذيذم لذيي ا س ذيمخذت م قذمل نلذي اذاعاصل ن
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يذانسا لة ددديذ اسصددد  يذاساأأل ددذرلدددد ذيا األلي دددلذ  ددل  صاسأ   ددديذاسث اددديذذأ    ددلةددخذاسامدددلئاذ ددديذ .2

 اسلو يذس ا.

 انذأيددهذمددخذغ دد ذاس لمددا ذأنذياملتدد ااذمددلذ ممددادذمددخذي دداذاعاصددل حذيدد ىذاسد األددليذ دد امددخذسليدد ذ .3

ملد  هذةد هتذذ ل سهدلذأ ذأ   دلمدخذاد  ذذمدعذمهدلس اخذ هتذ يذاسل د يذرنإ ذتنليسلما ذمخذاسومخذذ   له يذ

ذاس ل ذ عءيذاس شل  يذ يذة ء يذاس  ا.

 ديذ نذ سدأذمدخذ ذا   ذا    يذي اذاسشد  ذذنت ل ا  ذأاال ذتاتعذذت   ذذا األلي لةل ةذملذ لياذ .4

اس  ددددا ذا تلتدددديذس ت ددددل ذذا   دددد ةاس ا ددددلميذذااكدددداذهددددلدذذا س ددددلييذانعاصددددل حذذاددددايهذأنذنلددددولذاس نددددا 

ذايإدد ل ذهددلدذذاةامددل ذا األلي ددلذذرلإل ددل يذحسددنيذذ دديذمملادد ذ سددأذيدداتذت  دد تذاسدد   ذاسد األددلييذ12ا     ددي ذأني

 يذسلي ذاسه  ةذ ذمدلذعد ذذةءنذ سهذاسوصاصذيحس هلذ شلك اسمخذذاس ث  اس   ذذس ت ل ذمخذاايهذأنذن ء ذ

اس   صديذاساديذتشدا ذته يد اذذذاسل لسديذ ديذم دل ذذ دلا ذذييذسد األلي دلذ ن أ ا  دث اذانتشاءهذمخذ أل ذةءنذاسد  يذ

 س صل  ذة  ذاسد األلي  خ.ذ

اييذرود هذتشد عذملدل ذا ادءسدتذذ ذما  لديذسءل عدللذا      ديذاس ااتدأل يذلا األلي ذستذت خذ اتهذاسل ل  يذ

اد ذأكثد ذمدخذ سدأذ هديذ  إداذ د ذأادال ذاسالدل نذ ديذاس  دل ذانعاصدل حذ ذذأس لي دليإنأللس دلذ ذ ادنذ  يللذ ذ

 ذتنإ ذاساللم ذمعذاس   ذاس ااتأل يذاس  ا  يذةءنذأتلسذ   الذم نصدءيذةدخذرلإدهلذذملهليذيا م  انذ

نذ ديذ د خذة علتهدلذ دل نيذةءدنذادلكءيذمصد ذ ذا   أ د ىذءاللم ذمعذ   ذةءنذ لدلالذتلاذس ذذياسدل 

ذ.رلس   ذاس أل   ي

 يةاألمنثالثا: األسباب السياسية و 

 : يل  ذاه هلذيسم ذاسا لاذم  اةيذمخذانتدلالذ الذاسأللرعذانم يذ ذاسل لت

كلا ذةد ةذاوصد للذ    ديذ صاكدلذ ديذ دوالذاس  دل ظ خذاسماميذاسد األلييذمعذذ  ت لميذ   ذاس .1

لذسدد ىذاسد األددلي  يذ"ذذمدداي تيريددنا دديذ"ذ ةءددنذ أتددهتذ ئ لدديذاسددال الذاس لس اس غددديذ دديذاس صددا ذةءددنذذخمددلذةددوي
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ذ خذرلسشدددان ها دددس  ءءددد خذ اساس ث ددد ذمدددخذاذيددد ىذ,ذ13اتدددام س يذأكدددد ذ ددديذم دددل ذاسل لتدددللذاس ا ء ددديذ ذاسول س دددي

ذح  اكهل صاكلذمعذذي   لأ ذ  سيذملام ذةخذذحعء  يأللي لذسل ذ   ذا غديذا ذذانذ سأذتوامخذمعذذاسد األليي

اسددو دذذتدداث  اس شددا  يذ دديذمملادد ذت ددلميذينددا ذ ذذا     ددي دد خذاس ستلددللذذتدداث  ااعدد ذذأكدددح   هددلذذأنس  اذمدد

ذا     ي.س لييذاسلحذنللنذسا   تذاس   ذاسد األلييذ ا  ذانت ل ذأ-ااسن  ي 

ذأيهدلاساديذتلامد ذذاسااث  ادينلدولذمدخذعد  اتهلذذاإلعء  دياتا  ا ذا األلي لذس الياهلذ د خذملل سديذم دوانذاسمداىذذحن 

ذأ ءل يسهلذة عللذس ذعاايذمعذ   ذذأنيذ صاكلذ ذا     ي م تهلذس الذايو ا هلذ يذاس لل ذاني ملسيذ

اس  ل ظديذةءدنذذا      ديل عدللذسد ذ ث مديذمدعذاسد   ذرذا  وهلسذرلإل ل يذ    ا(يذا م اا ياساننللذاس ا  ةذ)

تدللتدددهذةءدددنذاساااليدددللذذاهدددذس دددخذهدددلاذسدددهذمودددل  يذيتدددا  ي ل  اناسددد   ذذ دددلسأذمدددعذغددد ا ذاتددددلي لذ ذانأللس دددلذ 

م دلذعد ذذيأتلتدلاإلعء   يذاسهشيذذيللاسااالذذ د ليذةءنذرشا ذتءديذ ع ذيسث ذا     يذاإلعء تاس  ات لت يذ يذ

اسءاد خذمدخذسهديذا د ىذ ذس لي دلذأ  يلدلذ ذمخذذهيذ ذ  سمخذذنللهليدل ذاسا ل  ذمخذس ي ذا خذا األلي لذ ذ ء

ذتصدلة  ديذ لسديذذ     دلاسم ن ديذذةدا ةذاسصد اةللذر مالي دير دلذيدا يذذيرشا ذ أل  ذمخذ  ت لذمس  اذل اتم يذ

مدد ىذذأثدادداهددلدذاسا ء ددللذاسادديذذأهددتا دد ذذحنذاإلي ايددي مددلذاس ءدداذاس ددا حذذي دد ةذان ا  ددللذادد خذاس ا ل لدد خ

ننددللذاس ا دد ةذيلدد لالذاساذ ة دداذرشددا ذ ا ددحذاذا   دد ةهددلدذذياسد األلي دديذا      دديا ددا هذ سهددللذاس ظدد ذ

 .مخذانتنل ذ غتذرملئهلذهيذ  خذهلاذانتنل ذم لذع ذنل  هذسءنش ذا م اا ي

ذ 
اس ستلدللذذوة دذمدخذ د  ذرشدا ذ د د ذت ءدنذذ سدأذ  د ذذي ديذت صد خذ د   هتذخ غديذاسد األلي   .2

تنشديذمدله ةذذيذمد ذ دذي2112اسلدل ذخذمذالس لم ذةخذمللس يذألميذاس ست خذا ل يذاس شا  يذرا م ا      يذ

ذ.ذ14ا   ل ذ  ل ا ذة ي ذاسلااكتذان    يذةءنذغ ا ذ  ذمخذاسلحذ  الذاإل هلال

ود  دذاس للي ذس للا ذاساتاألل ذعل ةذت لت انذ يذذ م ذيا    يذاس ول هذمخذايإ ل ذت   لذس ت ل  .3

ت   دلذصذتدلللذايإ ل ذ  ءقذ وياةيذ ه  يذس يهتذروصاذاس ل د خذةءنذذا األلي لذمخذانت ل ذا     يذاسااث  
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 احذ    هلذسا  قذانهذاس ست خذاس اسا يخذ ا حذي اذذ ذيه نشا ذتةءنذأيهذذحسنذانت ل يذ تصاا ذا م 

ذ.15  هلذ لس ل ذحسنذاس   ذا      ي

   لذا  هلذساشا ذاسءد يذا تلتد يذاساديذتدل ةاذ  ذم  اةيذمخذاس  ا عذاسايذتآسناذا تدلالذاسللرميذاسلذمثءاذ

 مه دددلذنادددخذمدددخذأتددددلالذ ددد نذا األلي دددلذم دددلذذيا     ددديذذ ل  ددد ذتم اددد ذا األلي دددلذانيلددد لالذمدددخذانت دددل ددديذت

 آس يذسءإأعذةءنذأةإللذانت ل ذا     ديذمدخذذالايإ لمهلذس ت ل ذا     يذ ذهيذتلال  ذ  عيذانيل ل

ذاس ذتلأل  ذاسل ي ذمخذاس شل اعذاس شا  ي.

 لالنسحاب البريطاني من االتحاد األوربي االقتصادية االنعكاسات المحور الرابع:

 نديذيذم  اةديذمدخذاسادلدللذ الذاسألدلرعذانعاصدل حذ لالذا األلي دلذمدخذانت دل ذان   دييا ت ذمخذ د  ذايلد

 ليداذذاهدتذاعأللردهذانعاصدل نيذ ذاسدلحذأ د    ديذتد نم ذهلاذاسل ل ذن  عذاسودد الذانعاصدل يانذانذانت دل ذان

يذسددلاذلدد يذ ددد ىذةءددنذاس لددااىذاسدد  سيذنتدد  لذ دديذاس  ددل ذاسصدد لةيذ ذاسا ددل حذلألدديذس ت ددل ذان   دديذت ل ن

ذن اخذاةألللذس ءيذمخذانيلالتللذاس  ا ءيذةءنذانعاصل ذان   ي:

 :األوربية  للمينانية  أساسيل لمموفقدان االتحاد أوال : 

ذا     ددييذ اس ا ثءدديذت ددل انذمددخذا األلي ددلذ  دد  دذمسادد ذ   هددلذاسادديذاسمدداةذيمددل ذأهددتذأ دد ذاس مألدديذهددلدذادداءا

ذت ندقذأنذا األلي دلذح ذا     دييذانت دل ذ ديذسدملئهدلذيا  ديذا األلي دلذةءدنذتا تد ذاساديذاس لس يذانساوامللذااا   

ذمدلاد ةذحتدا س  يذذ ا دلس اذس  دهذمء دل  200 ا  داذنمد  ذسهدلذمدلذاس  ءديذاس دلتجذحس دلسيذمدخ 11% يلدداهذمدل

ذانت ددل ذم واي دديذ دديذا األلي ددلذملددله يذذاسا ددلس اذهددلدذ تشدد  ذا     دديذانت ددل ذ دد خذساسا هددلذمدلادد ةذ غ دد 

ذ  لاددهذمددلذكددل يذاءددغذ  دد ذاسد األددليييذاس  ءدديذاس ددلتجذحس ددلسيذمددخذ 1.25%ا  دداذتمدد  ذاسادديذا     دديي

ذم واي يذمخ12%  ن ث ذملذ هاذحتا س  ييذس  هذمء ل  8.6  ااسيذا     يذس ت ل ذ2015 ةل ذ يذا األلي ل

ذ.ا     يذانت ل 
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 م انذانت ل ذا    يذسولذمهتذمدخذم واي ادهذاس اسهديذسد ةتذتداالاذذحسنذا األلي لذ   دذيس حذأناسود الذذيااعع

ذاسودد مللاس ستلددللذا     دديذاس شددا  يذأ ذاس شددل للذانعاصددل نيذ ذانسا لة دديذس ت ددل ذرددل  صذ دديذم ددل ذ

ذملددله يذت ددلس انمدد ذتذأنذسهددليذ امدد  ذس وصصددياذاس  واي دديذتمءدد صسدد الذتلددلييذ ددأأللذ د دد اذذاسادديذاسصدد  ي

ذ مخذيل  ديذياسص  يذاسو مللذعألل ذةءنت ل ذانذ نمهيذمل 7%  ااسيذا     يذانت ل ذم واي يذا األلي لذ ي

ذا      يذاس للة الذتااث ذأنذ ُاااععذذياسللميذم واي اهذمخذ 12 %سد:ذا     يذانت ل ذولل ةرذتاسث ذأ  ىذ

اس ستددد خذذس لدددلة ةذانت دددل ذاساددديذنوصصدددهلذاس نمدددللذتمءددد صذيااعدددعذك دددلذي دددلسأذاس لم ددديذ اسددد  ذذحسدددنذاس م مدددي

ذ اس هلس اخ.

تشد الللذايلد لاهلذمدخذذرلدد ذا األلي لذةءنذاس ا تديذاسا لس اذا  ذ يذغ  ذاس دلا ذا اا اسذ   لذنوصذأمل

اة ددديذا      ددديذاس شدددا  ييذو ذاسذ اسل لتدددللذاس لس دددييذاسم دددا ذاسل ددد يذعدددااي خذتشددد الللذمثددد ذا     ددديذانت دددل 

ذحس ددلسيذمددخ 9.75% ي دداذ دداا لاساذهددلدذم  ددا ذ ادءددغذي اسنلددل ذان ا ددل ذمال  دديذمثدد ذأ دد ىذذ دداا ل ت

يم لذنشا ذ   يذماسليذسء  واي يذا     يذملذمدخذادليهذح دللهذاس ليد ذاسا ل لديذ16اسد األلييذاس  ءيذاس لتج

ذ ي.س ت ل ذا    يذ يذمااسهيذا عأللالذانعاصل نيذاس  س

 :األوربي ثانيا : فقدان المركن المصرفي 

سم ذتدل لذ لسديذمدخذةد  ذاسثمديذسد ىذمدا ةيذا مداا ذاسلدلس  خذااكداذاا كديذس د نذت ثد ذم  دوذاس صد   يذذذ

ذ مدد ذ ا د يذيدا ذ د  ذع  اهدلذمدخ 10% مدخذأكثد ذاسد األلي ديذاسل ءديذان مد ا     ديذ ذاسللس  دييذ وادل ةذةدخذذ

ذحةدد نذرلدد ذاسنا دنذمددخذي لسدير ددلذ  هدلذاا كدديذس دد نذذ    دييا ذ اسدا كددللذ اسلدد  الذا تدهتذأتدداا ذاده ل

ذ.انتاناللذيالئج

ذعألددل ذ دديذ انتدداث لذةددخذا مدداا ذ ةددو هذسدد س سذ اتدليذه دد ةذ صددا ذا ا ددل ذادد خذاسااعلددللذت ا  دداسمد ذذ

ذا الداذحسدنذس د نذمخذا     يذس ت ل ذاس لس يذاسللك يذايامل ذ يا ا لس  لذأنذذي يذأ    لذ اسو مللذالاسلمل ذ

يذس  ذمخذاليهذأنذنللسجذاس اعداذر دلذأنذمدا ةيذا مداا ذا     يذاس   وحذذأاسد ذمم ذ   ذلإسنذ  اي نا ذ ذ
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مخذ ل دذأ   لذس  ذرلسإ   ةذتاهذي مءانذأمااسهتذس صل هذأ    يذا ذه لوذا ا لس يذيمءهلذي اذ   ذس االذ

ذا  ذات لذأ ذحسيذأم اال.

ذاسلدد ل حذنئا ددليياذاساصدد  اذاس ظدد ذ دديذةددل ةإلاسللس  دديذذاساصدد  اذ  ددلنلذملددل ةيذ دديذاسلدد ل ذ اتددهذ ددلنذ

عددد ا ذذي ددديا ا     ددديذذانعاصدددل ذ ددديذ ذم  اةددديذمدددخذاسددد   ذا     ددديذاس  تدألددديذاهدددليذعددد ذيدددسث ذتدددءدلذسد األلي دددل

انت دددل ذأنذة   دددلذح اذأكثددد ذانيلددد لال ذكددددل  الذااءأدددذح ذا   يذاسا دددل حذذا األلي دددلذاددد اأذ ددديذنلدددد  ذا   ذذّي

 دل ذا     ديذةء دلذأنذانتذكدل  اتهليذحس دلسيذمدخ 44% يلدداهذمدل 2015 ةدل ذ ديذحس دهذاس ا د ةذاس  ء دي

ث ديذأنذيدد  ذ نذيس ديذهديذ ديذا تدلسذأتداا ذا األلي دينلان  ذ ث  اذمخذأتداا ذ  ذ ذةدخذرلسا دلل ذلسهدذمصدء يذّي

ذ.17انينصل ذرل ذ سأ

 األجنبية من وارج أوربا: االستثماراتثالثا : تراجع  

ذانتاث ل ذا س ديذت اسعذن ا ل ذا ع ذةءنذأتدلالذث ثيه لوذذأيهذ    ذا س دييذنتاث ل ذنوصذ   لذأمل

ذ:ا     يذاس ا  ةذاسد األلي يذمخذانت ل ذاس  ء يذرل ذايل لالذيا اسعذع ذ دلا اس

هدلذة عدللذسذ نذياس  لد للذمالد  ةذمه ديذسءشد  للذتصد ي ذدذرنم انذا األلي لذ مد ذانت دل ذا     ديذم ألدي1

مدخذيند ذمواندلذذاسصدل  الذاسد األلي دييذااكداذذا     ديهلمديذسد اذ  د ذتلدان  ذاسصدل  الذذأ ءل ياعاصل نيذ

سدد  عذذذاسالددل افذاس     دديذذا     ددييسلاذت إددأل ذانت ددل ذا  ءلدديأللي ددلذم ألدديذتصدد ي ذسهددلذي دداذاسدد   ذا ا

 س  ذمخذا األلي لذ  لسأذتءأذاس   .ذ

ذاس ئ لديذاس مد ذاد خذاسا لد قذت دلس اذمدخذ اسل يد ذاس لمد ةذاساا اد ذحسد الالذاس  لد للذمالد  ةذاسش  للذء ىدذ2

ذ.ا     يذانت ل ذلالذا األلي لذمخرليل ذا ما ذأكث لم ذنذأنذاايهذمخذ هلاذاس  ء يذ اسن   

 ل ذا األلي دلذم ل لدلذتد ذا     ديذا األلي دلذ انت دل ذاد خذاس لدامدء يذاسا ل ةذ ت دللذاا ذرشانذاس م خذة  د 3

ت دددل ذانذأن" شددديننو بي"ذاس لردددلييذاسدددال الذ ئدد   ذأذاس دلاددد ذ عددد ذا س ددديذانتددداث ل  دديذم دددل ذذ     دددلعااددلذ
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ذانعاصددل ذن  دد ذأنذحسددنذيددس حذعدد ذهددلاذ دد ذياس لددامد ذ دديذاس لرددلي  خذسء لدداث  اخذسل ا دديذأعدد ذاانذ تددذا     ددي

ذ.18س  ةذمل  يذاس  ا ذحسنذا     ي

 مع بريطانيا مستقبال . المبادالت التجاريةرابعا  :  شكل 

اسد األلي دديذذاسصددل  الذ تدءددغذي لس ددلذا     دديذانت ددل ذاعاصددل ذمددخ 15% ددااسيذاسد األددلييذنشددا ذانعاصددل 

   ذملددذاسد   دديذا الددلالذاسصددل  الذ  نذذل داسوددذحسددنذا     دديذانت ددل ذكددل  الذحس ددلسيذمددخ 20%  ددااسي

ذ.اسد األلي يذاسصل  الذمخ 50% س ااسيذتاعلذانت ل ذ   ذتشا ذا   لذيانت ل ذينلهل

ذ تدد سث ذانت ددل ذ   ذادد خذ اس د لددللذاسدإددلئعذمدد   ذ   دديذةءددنذس    دديذتل اندديذتاسدد ذنذهأيددذاس لدد  هذمددخ

ذم ددوالذت   هددلذ لكدديذة عدديذحسددنذملددهذتااكدد ذسددتذ ددل ذ دديذانت ددل يذمددعذت ل تهددلذ دديذرشدد ةذا األلي ددلذ دد  د

 للمادة ذل  مذم خةلذا  ينذ  دذ يذت لاأ  ذذانت ل ذةخذا األلي لذاينصل ذأنذانةادل ذ يذ  لذ ل ايذمللت

ذ.سشداييذملله ةذمخ50

ذتاعلدددللذه دددلوذأنذ  غدددت ددديذمددد ذةددد  ذاتإدددل ذاآل دددل ذاس لدددامدء يذ   دددلذنودددصذة عددديذا األلي دددلذرلنت دددل ذذذذذ

ذاس د  اجيذغد ا ذةءدنذ ده   ذا  هدلذيد ظتذاسل عديذاسا ل اديذانت دل ذمدعذاتندل ذحسدنذا األلي دلذتااك ذرانذمأل   ي

ذمدخذأيدهذحنذا     دييذانت دل ذسمدااي خذت دانذ ل دليذأنذ  نذذاس شدا  يذاساا د ةذاسلدا ذذم دوةذمدخذتلدان  ذاسادي

ذتصد ا لللذأادل ذذك دلذم دهيذ   سهدلذاس  سحذأنذنذياا قذانت ل ذا    يذةءنذم حذا األلي لذهدلدذاس  دوةذرلد 

ذ.ا       خذاس لس س خرل ذ

ذ ت  يدد اذأس لي ددلذ   يلددلذرلتوددل ذحسدد الالذا     ددييذانت ددل ذ دديذا ةإددللذاسدد   ذرلدد ء دداذتذأنذاس ااعددعذمددخ

م دلذعد ذيد  عذاد األلي دلذرلتودل ذيند ذاساد اا  ذذي19اسو اة ديذاس  ا للذ  لسلالذاسد األلي ييذاسصل  الذ  ذ  لئ ي

ذهلاذمخذاليهذأنذننم ذأ   لذتاعلذ د  ةذ ذا االذاعاصل نلذهلمل.

ذ

ذ
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ذ

 االتحاد األوروبي: النسحاب بريطانيا من يةاألمنالتداعيات :المحور الخامس 

حنذة ء يذايل لالذا األلي لذمخذانت ل ذا     يذعد ذتشدا هلذاسل يد ذمدخذاس ودل  ذ ذاساد اة للذتد  لذ ديذذذذذذ

 ذ ادددنذاسددد  سييذم دددلذنما يدددلذذذاإلعء  دددييذردددلس ظ ذ ه  ددديذ ثمددد ذ ليهدددلذةءدددنذاس لدددااىذا     ددديذا م ددداس  دددل ذ

ذسءاأل  ذ هتذهلدذاسا اة للذ:

يذ دد نذذ20 دديذأ    ددلتدداث  اذذا كثدد  ايذاسادديذتا اددعذاهددلذا األلي ددلذااكددنهلذاسمدداةذيظدد اذسءمدداةذاسللددا .1

ذا     ياس  سيذر ماليهذأنذن ل ذع ا الذانت ل ذ ذذا خذاإلعء  يةءنذاس لااذ د  ذسهذ لنذذأتلتي م انذا اأذ

 ليلدد لالذذ اح للس ددييذذأكثدد ت لتدديذاسدد  ل ذاس شددا وذأكثدد ذعدداةذ ذ دديذم ددل ذاسل لتدديذاسول س دديذاس شددا  يذأ ذ دديذ

ول س يذساذا      يمعذاسم ا الذذملل اةذستذت خذ ائ لذةءنذع  ذذأيهلرلس غتذمخذذ ذا األلي لذمخذانت ل ذا     ي

ذ.ذ ع ذمخذاس ل  يذاس ل اايءنذاةذان     يذذعاا اذاسع ذنإلاذذياس شا  ي

 ادنذذيلتديذاسول س ديذاس شدا  ي يذم دل ذاسل ذا     يا غتذ  ذملذنمل ذةءنذة  ذاسااا قذاسد األلييذسلاذ ذذذ

ذاسااعدعذأثدداذي د  لسداذ  نذع لمهدلذرشدا ذ لل ذمخأييهلذهيذذأته اذغلسدلذأيهل مدخذمد ةذملدلي ةذا األلي دلذذأكثد ني

ءداذاس دا حذاإلي ايدييذ د  اذيظ يدلذمدخذهدلدذ يذاساساد   ذاسن يلديذ ديذمدلسيمثد :ذانت دل ذان    ديذع ا الذسل ي ذ

اهذت لتدددساا  ددد ذس لدددلنذاس امددديذذ  دددلذمدددخذانت دددل ذ ددد  يذس يددد ةذعددد ذتلأليددداس ل  ددديذ مددد ذاددداي ذايلددد لالذا األلي

ذ.اسول س يذ

ملندلذاسم دا ذاساديذ دلنذنن  دهلذن  ي هلذمدخذرانذا األلي لذمخذانت ل ذا     يذذنيل لالذن اخ .2

لذيذم يدا م اا دية عيذا األلي لذمعذاساننللذاس ا د ةذذح ل انت ل ذ يذم ل ذت لتاهذاسول س يذت  لذ يذذهلةء 

مددددعذاس ااعدددداذ دددديذمااعنهددددلذذلهياسا ددددن لدددد ذا األلي ددددلذأكثدددد ذعدددد  ةذةءددددنذاس  ددددل  ةذاسول س دددديذ أكثدددد ذعدددد  ةذةءددددنذ

ذت لدذاسمإلنلذاس  س ي.ا م اا ي
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ذاسم ا ذاسد األلييذت لدذذ عاةذمخذاتام س يذهلاذانيل لالذت وا ذذا      انيذسلاذي ىذاسل ي ذمخذاس الرل خذسءشانذ

ددلذعدد اس  س ددذياإلعء   دداسمإددلنلذ ذيرلدد ذاسصدد اةللذاسم ن دديذ ا دد ذأ    ددل ذيددس حذةءددنذاس دد ىذاسدل دد ذإلةددل ةذييذم ي

ذاوة هدلاساديذتذاسللاق."ذ لا ذاس  ل ذا م اايذرامسفيلد دونالد تلد  ذ"ذذ  صاكلذا خذأ    لذاسم ن يذةءنذ 

اسادديذتامدد ذ دديذذا   دد ة أ    ددلذاس  يدد ةذاسادديذتما هددلذا األلي ددليذهلتددهذ ائدد ةذاسن دد ذانتددام سيذان    ددييذذ  يلددل

ا     ديذذد دا مالي ديذ د   ذادملعللذ ا د ذاسم يلذيا يذرذي سلءهلذأكث ذك ريذا  ءل ياتا  ا ذاسا لسنللذ

 اسددلحذ دلنذأكد ذ ا د لذ اددنذعدد ذعد ا ذايلدد لالذذي مساد حذاسااسدهذا  ءلديذلناد خذمساد حذاسااسدهذا      دد

-لروسددياس  ددا ذاذح ددل  ددلذرلسامددل الذأكثدد ذمددخذ  تدد لذ دديذيذ  ددلذعدد ذيدد  عذأس ليا     دديا األلي ددلذمددخذانت ددل ذ

ذد األمريكي .-البريطاني ذاس  ا ذمملا ذ يذاسلحذنوشنذم هذاأللماني

ذيلذهداذةء دهذاآلن يذت ل ذمواءاذحنذايل لالذا األلي دلذمدخذانت دل ذا     ديذتد وي ذااااليدهذرشدا ذاكدد ذم يد

  لياذا األلي لذاسمداةذاسا  د ةذ ا د ذذيم ا ذا     يةءنذاسذانل أل ذتذلأس لي انذ  ذمخذ  يللذ ذ   ذأيهذملءا ذ

ذايل لاهلذنلأليذذيانت ل ذاسايذر م   هلذاس نل ذةءنذاسااالنذاس ا ءي ذأس لي لس  ذمخذذاكث ذأتدم ي  لسالسيذ  ني

لذعد ذيد  عذاددل ذاسد   ذر د لذمدعذمصدلس ه لذاسمام دييذات لذ     لذيا م    يللذ يذت  ي ذاسشا ذاسل لتيذ ذ

 ذتد   لهلذ سدأذاس ظ ذ يذعإ يذةإاااهلذ يذانت دل ذا     ديذ  دذإلةل ة  يذ الذاس اامللذاسهشيذا    ذ

سدولذمهدتذمدخذهدلدذاسد   ذنوإدعذسء ندا ذاسد األدليييذهدلاذذأنمخذانتنلع دللذاس شدا  يذةء دلذذسءا اسعذةخذاس ث  

ذ.ذا     يكءهذت للهتذرشا ذتءديذةءنذاتام ا ذ ذاتا  ا ذانت ل ذ

ذايلدددد ل .1 الذا األلي ددددلذمددددخذانت ددددل ذا     دددديذسددددللذ دددديذ إددددتذتصددددلة ذاسا ددددل الذاسمام دددديذ ذحني

ذالنتدد  لذاسشدد ع يذم هددلذ  دد ذملدد  هذةددخذهددلاذاسا ددل ذذيا      ددياس     دديذ دديذةدد  ذ د دد ذمددخذاسدد   ذذا  ددواال

يذحعء  دذأديذ   ذاس  سديذاسمام ديذسصدلسحذ  دلن  إهلذاسمل عذس  ذملل ذاي ملسيذاسدلحذيءذايذت ثءهلاسذ ا  واال

ذ.21 ا ذعاميذ
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ذاسا ل ذاسماميذ يذأ    دلذادا ذا د ذأهدتذاسلاائدقذاس  ا ل ديذاساديذ لسداذ  نذتد ديذاسل يد ذمدخذاإلكد  للذ حني

تدد  لذاس الءمدديذرمإددلنلذاسه دد ةذ ذاس ستدد خذ  دد ذملدد  هذةددخذا  ددواالذي دديذاس ستلددللذا      دديذاس شددا  يذ

يذ هدلاذت دلدذ د ذمدلذهداذأس دديميذاسشدلا ذرلس  اه ديذ    لذتألياهلذسءن  ذاسل ص حذاسلحذا عذت لاس     يذ يذأ

ذ صاكلذا  ل عيذم هتذ اس أل  ي.ذأ   ل يذذا سلي ذملذننلي ذت لميذمله ةذانةا الالذةءن

ع ذيا وذايل لالذا األلي دلذمدخذانت دل ذا     ديذ  اغدلذأم  دلذ ا د لذةءدنذاس لدااىذاسللدا حذ .9

 األلي ددلذاما كهددلذس هددللذموددلا اتيذا كثدد ذ للس دديذ دديذ اس وددلا اتيذااسددهذاسوصدداصيذ  دد ذأييددهذملدد  هذةددخذا

أ    دددلذاسدددلحذتدددلهتذأكثددد ذمدددخذمددد ةذرنإددد ذملءاملتدددهذاس ع مددديذمدددخذح ددددل ذاسل يددد ذمدددخذاسل ء دددللذاإل هلا ددديذةءدددنذ

ع ذيذم ل ذاس ولا الذأ ذاسش  يذيةءنذملااىذتدل  ذاس لءامللذ ذ ء ذا  ا يذا      ييذسلسأذ  نذ    

لذ   د يذلادل ة ذايلدد لالذا األلي دلذمدخذانت ددل ذا     ديذن لءهدلذأكثدد ذسل ء ددللذاإل هلا ديذ صاكدلذ ذاذنلدوي أني

ذاتام س يذ يذم ل ذة  ذاإل صل ذةخذاس لءامللذاسهلمي.

ذايلددد لالذا األلي دددلذمدددخذانت دددل ذا     ددديذتددداهذنل ددد ذكددد لغيذاس أ ا  دددلذاسل لتددد يذسءمدددل ةذ .5 حني

سدلسأذ د نذذا م اا دييارعذاد خذأ    دلذ ذاسانندللذاس ا د ةذا      دييذ  د ذمثءداذا األلي دلذاس لد ذا  ءلديذاسد ذ

ا  هددلذ ذادد خذاساننددللذذ انعاصددل ذرشددا ذأكددد ذ دديذا مددخذ دد  دذا األلي ددلذمددخذانت ددل ذتدد ل قذة عدديذاسالددل نذ

سءاننددللذذا  ء ددياسل لتدديذاسن هدد ذحةددل ةذرلدد ذذاسل عددللذاسد األلي دديذا      ددييذم ددل دديذمملادد ذت اسددعذذاس ا دد ةذ

سد يالذاسند ا ذا م ديذاسدلحذذان    ديذذ يذاسشس نذا      يذت اذ  اليذاس نل ذةءنذا مخذ انتدام ا ذاس ا  ة

ذ.22ع ذيا  هذ   دذا األلي لذمخذانت ل 

ذان دد ىذذمددخذاسدد   ذا      دديذ يدد ن اددخذنيلدد لالذا األلي ددلذأنذنأددلحذاس غدددللذانينصددلس يذسل .1

ت د ذ ا ءديذ  د ذه دلوذتد اة للذ ا ء ديذنأل  هدلذ دلسأذهدلاذاسأللم يذسلسأذةءنذغ ا ذاس ايلنيذ  لذاييهذنشا ذ

انيل لالذأه هلذ غديذ  ذمخذاتااء  اذ ذاي س  اذاسش لس يذ يذانتام  ذةدخذا األلي دلذمدخذأسد ذانتدا  ا ذ ديذ

 انت ل ذا     ي.
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 الخاتمة: 

ذ تاث   ذينا  ذسه ذةلس ي ذعأل  ذ ءق ذ ي ذا     ي ذتات  ذانت ل  ذم ل ذا     ي ذاس ءت ذملااىذذت ث  ةءن

ذاس   ذ ذمخ ذاس  لخذاس  لت ذسا ا ذم  اةي ذمخذا تدلالذساشا  ذسلسأذتإل  لذم  اةي ذاس  س يي اسل لتي

ذا       خذستذذاإلعء  ياس ا ل  ةذ اس اصل ةيذحسنذعأل ذاعاصل حذسهذ ليهذةءنذاسصل  يخذ  اسللس ييذغ  ذأني

  هلذاإل ا الذاسا   يذ  خذ  لنذت لتيذ ا ذت لدذتد يذهاايذأ     يذمشا  يذت صه ذاذرلس  لسذ اتهذنااياذ

نل نذتا   ذملذذح ل عاميذما  يذ نيذ  خذ  لاذ  ذمخذأس لي لذ ذ  يللذي اذتد يذمش   ذاي ملسيذ يذ

يذم لذسل ذا م اسل لتيذاسلء لذ  قذاس  ظا ذاسام نيذ  نذا األلي لذ  إاذ  ذأاال ذاني ملدذاسل لتيذ ذ

 عذاسل ل حذأم اذكلدلذس ا.اسااا قذ ا ذاس للئ ذ الذاسأللر

ذمخذاس لا    ذاس  ي ذةخذمش   ذأم يذأ    يذملام ذةخذاس ءاذان ءليذ   ل سلاذذياةاد لذا األلي ل

يذ اتا  لنذس  ها اتهلذاس ام يذا م اا يتلاذرا ذعاتهلذ يذتلأل  ذتد يذأنييذت لتيذأم  يذملامءيذةخذاإل ا ةذ

ذاتا لريذساءأذاسأل ا لل.سالأل  ذانت ل ذسللذايل لاهلذمخذانت ل ذ
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ذالهوامش:

يذةءدددددددددددددددددددنذ، نظدددددددددددددددددددام األمدددددددددددددددددددن اإلقليمدددددددددددددددددددي فدددددددددددددددددددي القدددددددددددددددددددانون الددددددددددددددددددددولي العدددددددددددددددددددام ء ددددددددددددددددددد ذ لددددددددددددددددددد خ1
ذhttp://drkhalilhussen.blogspot.com./2009/01اس ارع:

ذ

يذ)اسمله ة:ذمله ذاسد دا ذ اس  اتدللذالنظري لمفهوم األمن القومي، األمن العربي ابعاده ومستوياتهاالطار ةد ذاس  لتذاس شل يذ2
ذ.22(يذص.ذ1991اسل   ييذ

يذ)اس وائدددددددددد :ذوالحلفاألطلسددددددددددي أوروبددددددددددا الجنائددددددددددر:الجنائددددددددددري  لألمددددددددددن البعدالمتوسددددددددددطيةددددددددددد ذاس ددددددددددا ذاددددددددددخذة ادددددددددد يذ3
ذ.52(يذص.5002اس اادياسلص ايسءألدلةي اس ش ي

4Barry Buzan and Ole Waever, Region and Powers: The structure of internationalsecurity , 
( Cambridge press,2003),p.4 

(يذ2991يذأ  اد ذ221يذ) .السياسدة الدوليدة ه يذأملييذم  ا يذ"اسا  ةذا     يذا خذماألءدللذاإلي ملدذذ ةاائقذاسلد ل ة"يذذ5
ذ251ص.ذ

ذ.52(يذص.5022يذت :ذ لس ذةءييذ)اسمله ة:ذه  ا حذسء ش يذألوربي: مقدمة قصيرة جدااإلتحاد اسانذا     كلن اياا   يذذ6
يذ)اد س خ:ذاس   دوذاسد ن م ا يذاسل  ديذتداعيات اإلنسدحاب البريطداني علدى المسدالة األمنيدة فدي االتحداد األوربديه ديذغ  ييذذ7

ذ.222-220(يذصذص.5022سء  اتللذانتا ات   ييذ
(يذ5000يذيأكادا  215ي) .الدوليدة السياسدةي"اس  يد ذا    ديذاسا لمد ذ ا دل ذاس شدا  يذ ا م  ديذس دياسول ذذاسل لتي"ذملس لاييي8

ذ.90ص.
ذ.12يذص.مرجع سابق ال كر يذة اذةد اس ا ذاخ9

10Max galou,l’Europe contre l'Europe paris Edition du rock et Paul Bertrand éditeur 1966 P 

69. 

 
ةءدددددددددددددددنذاسددددددددددددددد ارعذذ،ج بريطانيدددددددددددددددا مدددددددددددددددن االتحددددددددددددددداد االوروبددددددددددددددديأسدددددددددددددددباب وراء ودددددددددددددددرو كدددددددددددددددنللذاس ل  دددددددددددددددييذ"ذ11
:https://www.cnbcarabia.com/news/view/19590/9ذ.02/02/5022اال اخ:ذ

12Daniel ColardLes Relation International De 1945 A Nos Jours Paris Edition Dalloz-Sirey ,  

1999, P. 76 . 
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